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Merhaba 25 yaşım. Şu an 14 yaşındayım ve küçüklüğümde nasıl 
biri olduğumu sana biraz hatırlatmak istiyorum. … 

Sana sormak istediğim bir soru var. Şu yaşıma kadar gülmeyi hep 
çok sevdim. 25 yaşımdayken de seviyor muyum? 

Defne (Haz C) 

Pandemi sürecinde olan sen 25 yaşına hangi sözü vermek 
istersin? 

Bu süreçte karşımıza bir sürü zorluk çıkabilir;  ama ne olursa olsun 
umudumuzu kaybetmeyip zorlukların üstesinden gelmeye çalışmalıyız. Önemli olan bu zorlu 

süreci doğru şekilde yönetebilmek. Ben umudumu kaybetmeyeceğime dair söz verebilirim. 
Defne (Haz C) 

 

 

Kırmızı Balon’da yalnızlık kavramı:  
İnsan;  gruplar halinde yaşamaya alışmış, yalnızlığa adapte olabilen; fakat hayatta akıl sağlığını 
korumak, mutluluğunun devamlılığını sağlamak için yanında birine ihtiyaç duyan bir varlıktır. 
İnsanlar, yanında ona destek olan, onu rahat hissettiren ve onu mutlu eden biri olmadığı zamanlarda 
,başka canlılarla hatta nesnelerle bağ kurabilirler. Onlara belki bir isim verir, onlara bir kişilik 
yüklerler. Bu yükledikleri kişilik genelde çevresinden göremediği duygular,hisler olurlar. Mesela 
bir insan çevresinden şefkat görmüyorsa, hayvanının ya da nesnesinin ona şefkat verdiğine inanır 
ve o şeye bağlanır. Filmde de Pascal, kırmızı balonuna bağlıdır ve fark edildiği üzere balonundan 
başka bir arkadaşı yoktur. Balonuyla konuşur, ondan kendisine itaat etmesini bekler. Onu 
kendisiyle gezdirir, okula götürür. Pascal’ın okulundaki çocuklar Pascal’ın yalnızlığını ve bu 
duygusunu balonuyla gidermeye çalıştığını; balonuna ne kadar bağlı olduğunu anlarlar. Bir gün, 
Pascal balonunu bir pastanede bırakır. Ardından gelen çocuklar ise, Pascal’ın balonunu alırlar. 
Pascal, balonunu kaybettiğini fark edince üzülür, kendini daha yalnız hisseder; fakat filmin sonunda 
gökyüzünden bir sürü, renk renk balon yağar. Pascal, kendisine doğru gelen bir demet balonu tutar, 
ve artık bir sürü balonu, bir sürü arkadaşı vardır. 

Doğa (Haz C) 



Kırmızı Balon ve mutluluk kavramı : 
Her zaman içimizde bulunduğuna inanıyorum. Mutluluk, en zor zamanlarda, en üzgün 
olduğumuzda bile içimizdedir; bizden hiç uzaklaşmaz. Kırmızı Balon filminde ben balonu 
mutluluğun simgesi olarak gördüm. Kırmızı balonu bulan çocuk aslında kendi içindeki mutluluğu 
ve huzuru bulmuş anlamına gelir. İçindeki mutluluğu fark etmeyip başkalarının mutluluğunu 
çalmaya çalışırlanlar da vardır ve “balonlu olanların”  içindeki mutluluğa kavuşamayınca mutlu 
olanları kıskanıp onların elindeki mutluluğu almaya çalışırlar. Fakat bilmedikleri şey mutluluğun 
elinden alınamayacağı, alınmaya çalıştığı takdirde unun çoğalacağıdır. Filmde kırmızı balonun 
patlamasıyla o civardaki bütün balonların kırmızı balonun sahibine gelmesi de bunu simgeler. 
Hikayede her balon mutluluktur ve birinin mutluluğu elinden alınmaya çalışırsa mutluluk o kişiye 
artarak gelmeye devam eder.  

                                                                                                                          Nehir (Haz C) 
 

Zorbalık ve Kırmızı Balon: 
Bu filmde zorbalık kavramını çok rahat görebiliriz. Pascal balonuyla gezerken diğer çocukları 
amaçsızca balonu alıp patlatmak isterler. Balonu bir insan gibi görürler. Sanki cansız bir varlığı 
Pascalın elinden alırlarsa gerçek bir arkadaşını elinden alacaklarını varsayarlar gibi. Balon bir 
cansız varlık olsa da Pascal'ın arkadaşıdır ve kimse buna karışamaz. Mesela filmde balonu 
patlattıktan sonraki sahnede çocuklar gösterilmemektedir. Halbü ki ben çocukların suratlarındaki 
“Tamam patlattık şimdi ne oldu” ifadesini görmek çok isterdim çünkü burada yaptıkları zorbalığın 
herhangi bir amacı yoktur ve bu zorbalık bir çocuğun sevdiği bir arkadaşının elinden alınmasından 
farkı da yoktur. 

                                                                                                                        Sarp (Haz C) 
 
 

Kırmızı Balon’da Zorbalık: 
Zorbalık insanların birbiri üzerinde üstünlük kurmasını amaçlayan kötü bir yöntemdir . Filmde, 
çocuğun balonu zorla elinde tutarak sahiplik duygusunu pekiştirmesi zorbalık olarak işlenmiştir. 
Çocuğun balonu arkadaş olarak görmesinin yanında balon kaçtığında onu bir daha kaybetmemek 
için sürekli önlemler almaya çalışmıştır ve bu sırada balonun özgürlüğünü ciddi bir biçimde 
kısıtlamıştır ama eserdeki asıl zorbalık özgürlüğü kısıtlama değil, sokak çocuklarının kıskançlıktan 
dolayı balonu patlatmaya çalışmasıdır. Sokak çocuklarının içindeki o nefret ve kıskançlık 
duygusundan kaynaklanan bir davranış olan zorbalık, eserde  çarpıtıcılıkla gözler önüne 
serilmiştir. 

Berke (Haz D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sevgili 25 yaşım,  
... 
Hâlâ ileride ne yapmak istediğimi bilmesem de, hayallerimin bir netliği olmasa da seni çok 
merak ediyorum. İstediğim bir üniversiteyi bitirip ekonomik özgürlüğümü kazanmış mıyım? 
İşimi seviyor muyum? Hedeflerim var mı, varsa neler? Küçüklüğümü nasıl hatırlıyorum? 
Mutlu muyum?  
 
Umarım bu sorulara verdiğin cevaplar seni mutlu ediyordur ve umarım bu yazıyı gülerek 
okuyorsundur.  
  
                                                                                                                                                 
Sevgiler, 
                                                                                       14 yaşından İKLİM,  

 
Ders sırasında otobiyografi ödevlerine başlamadan, öğrenciler aşağıdaki boşlukları 6 dakika 
içinde doldurdular.  
 
 
 
 
 
 



Bu çalışma hazırlıksız cümle tamamlama çalışmasıdır. Burada amaç, yargılamadan 
öğrencilerin kendileri hakkında önce düşünmeden, sonra düşünerek  kendileri hakkında 
konuşma, yazma, kendilerini  anlama ve anlatma fırsatı yaratmaktır. 
Yazım kuralları, noktalama işaretleri, renk seçimleri ve büyük küçük harf seçimlerine 
dokunulmamış; sonrasında yazım kurallarına  gereksiz yere büyük harf kullanılmamasına da 
dikkat çekilmiştir.  
 
 
BEN Çınay’IM… BEN ASLINDA olaylara olumlu yaklaşan biriyim aynı zamanda 
özellikle bu dönemde etrafımda olan şeyleri anlamaya ve sorgulamaya çalışıyorum. 
SON ZAMANLARDA  duygularımı da kontrol etmeye çalışıyorum ve olabildiğince 
yaşanan olaylara karşı sabırlı yaklaşıyorum. Beni bazen içinde bulunduğum boş olma 
durumundan çıkaracak şeyleri arıyorum ve mutlu olduğum şeyleri yapmaya 
çalışıyorum. BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM KADAR kendimi boş ve eve tıkılı 
kalmış hissediyorum. BİR DAHA ASLA yaptığım hataları tekrarlamamaya gayret 
edeceğim . BELKİ BİR GÜN hayalini kurduğum her şeyi gerçekleştirmiş olurum. 
BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY sevdiklerimin yanımda olması ve mutlu bir hayat 
yaşamak. 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE o yaşıma kadar ki hedeflediğim şeyleri başarmış 
olmak istiyorum.  

ÇINAY (HAZ C) 
BEN …çelişkili…...YiM… BEN ASLINDA……evde kalmayı seven 
biriyim……………. SON ZAMANLARDA…bir yandan korkuyorum bir yandan 
mutluyum…… BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM KADAR……endişeliyim…………… 
BİR DAHA ASLA…böyle olayların olmasını istemem… BELKİ BİR 
GÜN…hedeflerime ulaşırım.. BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY…istediğim mesleği 
olabilmek….. 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE…istediğim dalda eğitim görmek 
istiyorum. 
 

EGE (HAZ C) 
BEN ……Barış...IM… BEN ASLINDA………özgür ve rahat biriyim…………. SON 
ZAMANLARDA…kısıtlanmış hissediyorum…… BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM 
KADAR……eve hapsolmuş hissediyorum…………… BİR DAHA ASLA…bu 
kadar kısıtlanmış hissetmek istemiyorum… BELKİ BİR GÜN…istediğim 
hedefleri gerçekleştiririm.. BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY…sevdiklerimin iyi ve 
sağlıklı bir durumda olması….. 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE…daha özgür ve mutlu 
olmak istiyorum.  
 

BARIŞ (HAZ C) 
BEN …çok kolay sinirlenen biriyim…..… BEN ASLINDA…özgür ruhlu 
biriyim………………. SON ZAMANLARDA…sevdiklerimi kaybetme korkusunu 
çok yoğun hissediyorum, endişeliyim…… BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM 
KADAR hapsolmuş hissediyorum……………… BİR DAHA ASLA hatalarımı 
tekrarlamak istemem.…… BELKİ BİR GÜN  henüz bu noktanın ne olduğunu net 
olarak bilmesem de o zaman hayatta olmak istediğim noktaya ulaşmış 
olurum….. BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY…öncelikle sağlıklı olmak, sonrasında 
sevdiğim insanlarla olmak….. 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE umarım mutluyumdur.. 
 

İKLİM (HAZ C) 



BEN normalde hiç olmadığım kadar gerginİM. BEN ASLINDA bu dönemi oldukça iyi, verimli 
geçirmeye çalışıyordum ama SON ZAMANLARDA hiçbir şeyi yapmak içimden gelmiyor. BU 
ARALAR HİÇ OLMADIĞIM KADAR çok düşünüyorum, önceden yaşanmış olayları, tartışmaları. 
BİR DAHA ASLA bu hazırlık yılını yaşayamayacağız. BELKİ BİR GÜN bu olaylar biter ve her şey 
normale döner, herkes özgürce dolaşabilir, sevdiklerine sarılabilir. BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ 
ŞEY sevdiğim, değer verdiğim insanların sağlıklı, mutlu olması. 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE tüm 
dünya olarak bu olayları atlatmış olmak ve bu günleri sanki bir rüyaymış gibi hatırlamak 
istiyorum.  
 

SELEN (HAZ D) 
BEN …çınar…...YIM… BEN ASLINDA………mutlu hissediyorum…………. SON 
ZAMANLARDA……çok rahatım… BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM 
KADAR……mutluyum…………… BİR DAHA ASLA…beni mutlu eder.… BELKİ 
BİR GÜN…çok iyi bir üniversiteye giderim.. BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ 
ŞEY…saygı duyulur….. 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE…araba sürmek isterim. 
 

ÇINAR (HAZ C) 
BEN UMUTLUYUM. BEN ASLINDA ÇOK UZAKLARDAYIM SON ZAMANLARDA 
İÇİMDE GARİP BİR HİS VAR BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM KADAR EĞLENCELİ 
VE ANLAYIŞLIYIM. BİR DAHA ASLA EVİMDEN KİTAP EKSİK ETMEYECEĞİM 
BELKİ BİR GÜN HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIM. BENİM İÇİN 
EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIK,SEVDİKLERİMLE BERABER OLMAK,MUTLULUK VE 
YAŞAMA SEVİNCİNE SAHİP OLMAK. 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE HAYALLERİMİ 
YAPMAYA BAŞLAMIŞ OLMAK İSTİYORUM.AİLEMLE BERABER OLMAYI 
İSTİYORUM.  
 

ZEYNEP (HAZ C) 
BEN kendini bulmaya çalışan biriyim. BEN ASLINDA hayalperest bir insanım  
SON ZAMANLARDA tedirgin ama umutluyum. Korkuyorum fakat sonuçta bizi 
iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum. BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM KADAR 
umutlu, kendimi geliştirmeye istekliyim. BİR DAHA ASLA asla demeyeceğim 
çünkü hayatın karşımıza beklenmedik şeyleri çıkartabildiğini öğrendim. BELKİ 
BİR GÜN dünyayı gezerim. BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY yaşadığım hayatta 
özgür hissetmek, sevdiklerimle, iyi bir sağlıkta yaşamak. 20 YAŞIMA 
GELDİĞİMDE o anki hayallerimi yaşamak 
 

DENİZ (HAZ C) 
BEN mutluYUM… BEN ASLINDA evde sıkıldım SON ZAMANLARDA çok müzik dinledim BU 
ARALAR HİÇ OLMADIĞIM KADAR çok sıkıldım BİR DAHA ASLA evde bu kadar fazla kalcağımı 
düşünmüyorum BELKİ BİR GÜN  BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY dışarı çıkmak olur  20 YAŞIMA 
GELDİĞİMDE topluma faydalı biri olmak istiyorum. 
 

EMİN (HAZ D) 
BEN halimden mutlu YUM… BEN ASLINDA bu durumun bu kadar devam edeceğini 
düşünmemiştim SON ZAMANLARDA hep dizi, film izleyip yemek yiyorum BU ARALAR HİÇ 
OLMADIĞIM KADAR sıkıldım BİR DAHA ASLA böyle bir duruma düşmek istemiyorum BELKİ 
BİR GÜN yine böyle bir olay yaşanacak BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY ailen, arkadaşların ve 
çevremdeki insanların güvende, sağlıklı ve mutlu olması 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE böyle bir 
olayın bir daha yaşanmasını istemem 
 

ELİF (HAZ D) 
BEN evde olsam bile yorgunum … BEN ASLINDA evde olmaktan mutlu olacağımı sanmıştım 
fakat SON ZAMANLARDA dışarı çıkıp kafa dağıtamadığım  için aklıma çok fazla şey takılıyor 



BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM KADAR sıkılıp daralıyorum BİR DAHA ASLA yakınlarımla dışarı 
çıkmayı reddetmeyeceğim BELKİ BİR GÜN bu karantına bitecek ve sevdiklerime kavuşacağım 
BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY yakınlarımın güvende ve sağlıklı olması 20 YAŞIMA GELDİĞİMDE 
bu günleri hatırlayıp arkadaşlarımla beraber bu zamanlara gülmek istiyorum. 
 

GÖZDE (HAZ D) 
BEN son zamanlarda düşünce yapımın değiştiğini ve olaylara daha farklı yaklaştığımı 
düşünüyorum.Normalden biraz daha farklı YIM… BEN ASLINDA çok derin düşüncelere 
dalmamama ve ayrıntılara takılmamama rağmen   SON ZAMANLARDA dinlenecek ve bazı 
şeyleri düşünecek bir zaman kazandığımı farkettim ayrıca BU ARALAR HİÇ OLMADIĞIM 
KADAR kendime yeni şeyler katmaya çalışıyorum.BİR DAHA ASLA böyle zorlu  günler 
yaşamamayı ve dışarıya çıkmayı özlemle aramayacağımız günlerin çabuk gelmesini umut 
ediyorum. BELKİ BİR GÜN bunların arkasından bakıp ne küçük dertlermiş diyeceğiz bu yüzden 
her zaman her şeyin kıymetini çok iyi bilmeliyiz.  BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY sağlıklı ve mutlu 
bir hayata sahip olmak.20 YAŞIMA GELDİĞİMDE dünyadaki kargaşaların bitmesini ve dünyanın 
daha yaşanabilir bir yer haline gelmesini umut ediyorum. 
 

EGE (HAZ D) 
BEN …DELİ…...YIM… BEN ASLINDA…HER ŞEYİ ÇOK DÜŞÜNÜYORUM……. SON 
ZAMANLARDA…NORMALDEN DE ÇOK KENDİ KENDİME KONUŞUYORUM…… BU ARALAR 
HİÇ OLMADIĞIM KADAR…SIKILIYORUM AMA KENDİME DE VAKİT AYIRIYORUM… BİR DAHA 
ASLA…KARANTİNA BİTİNCE DIŞARIDA OLMAKTAN ŞİKAYET ETMEYECEĞİM… BELKİ BİR 
GÜN…BU KARANTINA BİTECEK VE İSTEDİĞİMİZ GİBİ DIŞARI ÇIKABİLECEĞİZ.. BENİM İÇİN 
EN ÖNEMLİ ŞEY…SAĞLIKLI VE MUTLU SEVDİKLERİMLE HAYAT YAŞAMAK….. 20 YAŞIMA 
GELDİĞİMDE BU GÜNLERİ ÇOK KÖTÜ ZAMANLARDI DİYE HATIRLAMAK İSTEMİYORUM…. 
 

EYLÜL (HAZ D) 
 
 


